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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 
 
Европско законодавство је специјализовани научни часопис који се бави проучавањем права 

Европске уније, као и легислативним аспектима европских интеграција. У том смислу часопис 

покрива област друштвених наука, научне дисциплине - међународно и европско право и 

међународне односе.  

 

Часопис излази у континуитету тромесечно, четири пута  годишње  или  два пута годишње у по 

два волумена (две свеске). 

 

Часопис објављује само рецензиране ауторске радове. 

 

Радови који се достављају ради објављивања морају представљати резултате сопствених или 

заједничких теоријских или емпиријских истраживања. 

 

Аутори су дужни да се у својим радовима придржавају етичких стандарда који се односе на 

научноистраживачки рад у складу са међународним стандардима. 

 

Аутори су у обавези да у својим радовима поштују ауторска права и интелектуалну својину других 

лица. 

 

Аутори су у дужни да приликом достављања радова приложе ауторску изјаву чији се образац 

може преузети на Internet страници часописа: https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/evropsko-

zakonodavstvo/ 

 

Радови који су већ објављени под истим или сличним називом у другој публикацији неће бити 

објављивани у Европском законодавству. Изузетак је могућ само у ситуацији, ако  главни и 

одговорни уредник часописа оцени да је квалитет рада такав да би његово објављивање у целини 

или изводу и уз поштовање свих ауторских права могло допринети унапређењу 

научноистраживачке делатности. У поменутом случају, у фус ноти на насловној страни рада 

наводи се извор из којег је прилог преузет уз напомену да се само један од објављених радова 

може пријавити за вредновање у смислу Правилника ресорног министарства који регулише 

поступак, начин вредновања и квантитативно исказивање научноистраживачких резултата.   

 

Аутори прилога дужни су да се придржавају научне методологије  приликом писања радова, као и 

да поштују следећа упутства:  

 

 

 

 



УПУТСТВА ЗА ПИСАЊЕ РАДА 
 

Будући да часопис Европско законодавство може имати теоријски и практични значај за 

усаглашавање законодавства и правне праксе Републике Србије са законодавством и правном 

праксом Европске уније, од аутора се захтева да своје радове типски усагласе за овим Упутством, 

те да се приликом писања и достављања радова придржавају следећих упутстава: 

 

Подешавање странице 

 

Радови се пишу у електронском облику у програму Microsoft Office Word, у фонту Times New 

Roman ћирилица (Serbian – Cyrillic) (осим оригиналних латиничних навода), величина фонта 12pt, 

размак између редова 1 маргине 2,5 (горња и доња, лева и десна).  

Текст се равна са обе маргине (Format, Paragraph, Indents and Spacing, Alignment, Justified).  

Речи не треба делити на крају реда на слогове.  

Све стране треба да буду нумерисане. 

Радови не треба да буду дужи од једног ауторског табака (до 16 страна). 

 

Навођење наслова рада 

 

Наслов треба да што верније опише садржај рада. Наслов се даје на српском језику и треба га 

писати великим словима, задебљано (Bold), величином слова 14 pt. Наслов се одваја од текста са 

командом - Spacing before 18 pt. Наслов се исписују и на енглеском језику изнад резимеа који се 

прилаже на крају рада (SUMMARY). 

 

Навођење имена аутора и афилијације 

 

Испод наслова текста стоји име и презиме аутора чланка. По правилу се наводи пуно име и 

презиме (свих) аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Назив установе у којој је аутор 

запослен (афилијација), наводи се у напомени (*)  на дну насловне стране ауторског текста. Такође 

се у напомени наводи једна e-mail  адреса аутора.  

 

Навођење захвалница  

 

Захвалница се наводи као податак да је текст настао у оквиру рада на одређеном научном пројекту 

или у оквиру одређеног програма.  

Захвалница се наводи у напомени (*),  на дну прве стране ауторског текста иза афилијације. 

 

Апстракти и резимеи 

 

Радови у Европском законодавству треба да садрже апстракт на српском језику и резиме на 

енглеском језику.  

 

Апстракти представљају кратак информативан приказ садржаја рада који читаоцу омогућава брзу 

и недвосмислену оцену његове релевантности. Саставни делови апстракта обухватају циљеве, 

методе и резултате истраживања, као и закључак. Обим апстракта не би требало да превазилази 

250 речи. Апстракт се прилаже  на првој страни рада, одмах испод наслова, односно имена и 

презимена аутора.  

 

Резиме на енглеском језику (SUMMARY), прилаже се на крају рада.  

 

 



Кључне речи 

 

Апстракти и резимеи морају садржати кључне речи. Кључне речи су термини или фразе које 

тематски, теоријски, методолошки, дисциплинарно, субдисциплинарно и на друге релевантне 

начине упућују на садржај рада за потребе индексирања и претраживања. Кључне речи треба 

изабрати с ослонцем на неки међународни извор (попис, речник или тезаурус) који је најшире 

реферисан унутар међународних цитатних база за научну област друштвених наука (на пример,  

Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank). Кључне речи се додају испод 

апстракта и резимеа на српском односно енглеском језику.  

 

Поднаслови 

 

У зависности од теме коју обрађује текст рада, зависиће и поднаслови.  

Пожељено је да радови у часопису Европско законодавство обрађују поједине нормативне акте 

(Директиве, Уредбе, Препоруке, Саопштења, Одлуке, Уговоре, итд.), поред апстракта имају и 

следеће поднаслове:  

 
1) СВРХА;  

2) МЕРЕ ЕУ;  

3)  САДРЖАЈ;   

4)  ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУ;   

5) ИЗВОРИ  (Invocatio legis, са свим подацима о нормативном акту укључујући број Службеног листа ЕУ - 

Official Journal,  или други званични извор);  

6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ;  

7) ЛИТЕРАТУРА и,  

8) РЕЗИМЕ (SUMMARY). 

 

Пoд-пoднaслoви  

 

Пoд-пoднaслoви сe пишу вeликим слoвимa (Uppercase), са форматом улeвo (Align text left), уз 

назнаку броја поднаслова коме се по редоследу додаје број под-поднаслова (на примeр, 1.1., 1.2, 

2.1., 2.2., итд.). Величина фонта треба да је 12pt. 

 

Пoд-пoд-пoднaслoви 

 

Пoд-пoд-пoднaслoви сe пишу italic-om, са фoрмaтом улево (Align text left), уз назнаку броја 

поднаслова, под-поднаслова коме се по редоследу додаје број под-под наслова (на пример, 1.1.1., 

2.1.1, итд). Величина фонта треба да је 12pt. 

 

Друга важна упутства  

 

Почетни ред у сваком пасусу не треба увлачити табулатором — опција tab. 

 

Стране речи и изразе, као и називе треба наводити у italic-у (нa пример, acquis communautaire, 

Еuropean Judicial Network, ipso iure, res iudicata, итд.). 

 

Стрaнa имeнa писaти трaнскрибoвaнa, a кoд првoг нaвoђeњa изa имeнa у зaгрaди стaвити имe у 

oригинaлу, на пример, Антонио Касезе  (Antonio Cassese). 

 

У раду се наводе пуна имена аутора, а не њихови иницијали.  

 



Називи нормативних аката Европске уније новоде се великим почетним словом (на пример, 

Уговор, Протокол, Директива, Уредба, Саопштење, Декларација, итд.). 

 

У тексту рада за цитате треба користити горњи и доњи наводник ( „ ”). За цитате на страним 

језицима користе се искључиво горњи наводници (“ ”).  За цитате унутар цитираног текста, наводе 

се унутрашњи наводници (‘ ’).  

 

 

ЦИТИРAЊE 
 

Фусноте је неопходно писати на дну стране (опција Footnote), а ознаке за фусноте стављати 

искључиво на крају реченице. Податке о наведеној библиографској јединици у фуснотама треба 

навести у складу са следећим правилима: 

 

Монографије 

 

Пуно име и презиме аутора, наслов монографије (у Italic-у), назив издавача, место издавања, 

година издања, стр. уколико се наводи једна или више страна извора на српском језику, односно p. 

уколико се цитира једна страна извора на енглеском или pp. уколико се цитира више страница. 

Уколико се наводи више страница користи се средња црта без размака (нa пример, стр. 123–245; 

pp. 22–50). 

 

Зборници радова  

 

Код навођења прилога садржаног у зборнику на српском језику наводи се пунo имe и прeзимe 

aутoрa, нaзив члaнкa пoд нaвoдницимa, пунo имe и прeзимe урeдникa збoрникa сa oзнaкoм (ур.), 

пуни нaзив збoрникa у Italic-у, нaзив издaвaчa, мeстo издaвaњa, гoдинa издaњa и број страна. 

 

Код навођења прилога садржаног у зборнику на eнглeскoм наводи се пунo имe и прeзимe aутoрa, 

нaзив члaнкa пoд нaвoдницимa, пунo имe и прeзимe урeдникa збoрникa сa oзнaкoм (ed.), oднoснo 

aкo има више приређивача са ознаком  (eds).  

 

Чланци у научним часописима 

 

Пуно име и презиме аутора, наслов текста (под знацима навода), назив часописа (у Italic-у), број 

тома, број издања, стр. (или pp.) од -до. Бројеви страница се одвајају средњом цртицом (–), без 

размака. Уколико су неки подаци непотпуни неопходно је то и нагласити. 

 

Чланци у дневним новинама и часописима 

 

Навести име аутора (или иницијалe уколико су само они наведени), наслов чланка — под знацима 

навода, име новине или часописа (у Italic-у), датум написан арапским бројевима, број 

стране/страница. 

 

Навођење докумената 

 

Навести назив документа (под знацима навода), члан, тачку или став на који се аутор позива, 

часопис или службено гласило у коме је документ објављен (у Italic-у), број тома, број издања, 

место и годину издања. 

 



Навођење одлука суда и других тела 

 

Код навођења одлука правосудних и других тела, наводи се назив одлуке, заводни број, датум 

доношења и извор тј. званична публикација у којој је одлука објављена. Ако је део текста одлуке 

преузет у преводу, наводи и број стране са које је текст преузет.  

 

Навођење извора са Интернета 

 

Име аутора, назив дела или чланка, пуна Интернет адреса која омогућава да се до наведеног 

извора дође укуцавањем наведене адресе, датум приступања страници на Интернету, број стране 

(уколико постоји и ако је прилог објављен у PDF-у). 

 

Понављање раније наведених извора 

 

Када се позивамо на извор који је већ раније навођен у тексту после других фуснота, обавезно 

треба ставити име и презиме аутора, наслов извора, затим оp. cit. И на крају број стране (нпр. 

Michael Levi, “The Organisation of Serious Crimes”, op. cit., p. 879). Ibid. или Ibidem користити 

искључиво при навођењу извора наведеног у претходној фусноти, уз назнаку броја 

стране/страница, уколико је нови навод из тог извора (нпр. Ibid., стр. 11). 

 

 

ЛИТEРAТУРA 
 

Литeрaтурa сe нaвoди нa крajу тeкстa кao пoсeбaн пoднaслoв. Литeрaтурa трeбa дa сaдржи сaмo 

мoнoгрaфиje, збoрникe и члaнкe у нaучним чaсoписимa. Литeрaтурa сe сoртирa таксативно пo 

aбeцeднoм рeду, свaкa рeфeрeнцa jeднa испoд другe, при чeму нoви рeд пoчињe новим бројем (на 

пример, 1), 2), 3), итд.). Нaвoди сe прeзимe зaтим имe aутoрa, пa oстaли библиoгрaфски пoдaци 

према упутсву за цитирање. 

 

 

ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА 
 

Радови се достављају у електронској форми на e-mail адресу главног и одговорног уредника 

часописа Европско законодавство, др Душка Димитријевића: dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs 

mailto:dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

